
 

GM Carsten Høi gæster Odense Skakklub! 
 

 

Mandag d. 11. april 2016 lavede vi en happening i Odense Skakklub med GM Carsten Høi. Carsten 

har tidligere for mange år siden været hovedpersonen i en lignende happening hos os, og denne 

gang var lige så stor en succes som sidst! 

 

Arrangementet var gratis for alle, og der mødte i alt 18 skakspillere op, hvoraf 6 var fra andre 

klubber (LF, FREM og Ejby). Alle hjalp flittigt til med at få gjort de sidste detaljer klar, og derfor 

kunne vi starte planmæssigt kl. 19. 

 

Hvem er Carsten Høi? 

GM Carsten Høi blev international mesterspiller (IM) i 1979 og stormester i 2001 – en titel han 

faktisk kunne have fået allerede i 1993 efter de nye regler. Internationalt har han siden 2012 spillet 

for ligaholdet SG Turm Kiel i den tyske ”Oberliga Nord”, og tidligere for andre tyske klubber f.eks. 

Lübecker SV i 2. Bundesliga (De regionale ”Oberliga X” ligger lige under 2. Bundesliga). 

 

Resume: Carstens skakforedrag 

Carsten Høi holdte et meget langt og indholdsrigt foredrag på over 2 timer, og han blev endda nødt 

til at stoppe sig selv, fordi der skulle være tid til simultan-skak. Det kan man kalde en motiveret og 

engageret stormester der elsker skak! Det overordnede tema var skakpsykologi, men vi endte med 

at komme omkring rigtig mange emner fra kl. 19 til ca. 21:15. 

Carsten brugte det store diagram interaktivt ved at stille os spørgsmål, f.eks. ”Hvem står bedst?”, 

”Hvad er planen?” og ”Hvad er det bedste træk her?” – tre spørgsmål vi alle stiller os selv i løbet af 

et skakparti. Carsten brugte både uddrag fra partier og hele partier, og næsten alle partier var spillet 

af ham for nylig, hvilket gjorde at hans gennemgang også havde en skakpsykologisk vinkel, da han 

kunne inddrage personlige overvejelser undervejs.  

Carsten startede med at vise stillinger hvor hans modstandere lavede nogle gevaldige brølere, og her 

viste han, at selv superstærke spillere kan lave begynderfejl (så derfor skal vi ikke se ned på os 

selv!) og han viste hvordan man vurderer kandidattræk – kortsigtet og langsigtet strategi og 

kalkulation. Han var også meget optaget af Korchnoi og brug af tid: Det er en rigtig dårlig ide at 

komme i tidnød, og gode måder at undgå det på, er at spille stille træk der forbedrer stillingen frem 

for forcerende træk (som man bruger lang tid på at kalkulere, og tit ikke er bedre) og ikke fokusere 

på at finde det træk der vinder hurtigst, men bare finde det træk der vinder (evaluering +5 eller +15 

er lige godt!). Men hvordan lærer vi at bruge alt det her i praksis? Hvordan bliver vi bedre 

skakspillere? Carstens svar var enkelt: Spil mere skak! Gå til turneringer frem for at blive hjemme. 

”Spil mere skak!” blev gentaget igen og igen under foredraget. 

Carsten talte også meget om angrebskak, da han selv elsker at angribe og spille aktivt. Især gav han 

gode ideer til stillinger med en isoleret d-bonde (IQP), f.eks. via Nimzoindisk, hvor aktivitet og 

dynamisk potentiale er langt vigtigere end d-bondens slutspilssvaghed. 

 

 

 



Billeder fra skakforedraget: 

 

 
Vi gør os alle klar til at lytte til stormesteren… 

 

 

 
Så er vi i gang! 

 



 
Spændende partier gennemgås ivrigt og pædagogisk 

 

Simultan-skak 

Efter det lange foredrag måtte enkelte hjem og gøre klar til arbejde, da hele arrangementet nok ville 

vare til over midnat. Vi blev i alt 16 spillere der udfordrede den stærke stormester, og han viste da 

også hvorfor han er stormester: 15½-½ i Carstens favør! Kun vores formand Lars Petersen var i 

stand til at snuppe et halvt point fra GM’eren; Lars spillede hvid, og efter 1.e4 e6 2.d4 d5 valgte han 

3.exd5 og gik ind i afbytningsvarianten i Fransk. 

Hele simultan-skak-arrangementet var færdigt ca. kl. 0:30, og de sidste opryddere lukkede og 

slukkede kl. 1:15! 

Alt i alt var arrangementet en stor succes, både takket være en ivrig Carsten Høi, de fremmødte, 

hjælperne, og vores store lokale, der endnu engang viste sig særdeles brugbart ved større 

arrangementer. 

Tak til alle fremmødte og til Carsten Høi for en god aften  

 

Billeder fra simultan-skakken: 

 

 



 
 

 
 

 


